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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 امع الرهون : القضاء في جباب

سمعت مالكًا يقول فيمن ارتهن متاعًا فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية  :قال يحيى
قيمته  :فقال الراهن: قيمته عشرون دينارًا، وقال المرتهن ،وتداعيا في الرهن ،واجتمعا على التسمية ،الحق

  حق الذي للرجل فيه عشرون دينارًا.عشرة دنانير، وال
فإذا وصفه أحلف عليه، ثم أقام تلك الصفة أهل  صفه، :يقال للذي بيده الرهن :-رحمه هللا-قال مالك 

ن كانت القيمة  ،اردد إلى الراهن بقية حقه :المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن وا 
ن كانت   بقدر حقه فالرهن بما فيه.القيمة  أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وا 

ا في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول األمر عندنا في الرجلين يختلف :ولوسمعت مالكًا يق :قال يحيى
ارتهنته منك بعشرين دينارًا، والرهن ظاهر بيد المرتهن، قال  :ويقول المرتهن ،أرهنتك هو بعشرة دنانير :الراهن
كان ذلك ال زيادة فيه وال نقصان عما حلف أن له فيه الرهن، فإن  يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة :مالك

أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إال أن يشاء رب الرهن أن يعطيه 
 حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه.

ن كان ثمن الرهن أقل من العشرين التي سمى :-رحمه هللا-قال مالك  أحلف المرتهن على العشرين التي  وا 
ما أن تحلف على الذي قلت ،إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك :سمى، ثم يقال للراهن إنك رهنته  :وا 

ن لم يحلف لزمه ويبطل  ،به غرم ما عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وا 
  حلف عليه المرتهن.

كانت لي فيه عشرون دينارًا، وقال  :فقال الذي له الحق ،فإن هلك الرهن وتناكر الحق :-مه هللارح-قال مالك 
قيمة الرهن عشرة دنانير، وقال الذي  :لم يكن لك فيه إال عشرة دنانير، وقال الذي له الحق :الذي عليه الحق

ثم أقام تلك  ،ف على صفتهفإذا وصفه أحل ،صفه :قيمته عشرون دينارًا، قيل للذي له الحق :عليه الحق
ثم يعطى  ،الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعىفإن كانت قيمة  ،الصفة أهل المعرفة بها

ن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المر  ،الراهن ما فضل من قيمة الرهن تهن أحلف على الذي زعم أن له وا 
الفضل الذي بقي للمدعي عليه بعد مبلغ ثمن  ه الحق علىثم أحلف الذي علي ،ثم قاصه بما بلغ الرهنفيه، 



 ،فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن ،وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيًا على الراهن ،الرهن
ن نكل لزمه ما بقيمما ادعى فوق قيمة الرهن  من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. ، وا 

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،سلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا و  ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: 

 : -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 : القضاء في جامع الرهون باب

 عرفنا أن الجامع في كل كتاب هو ما يجمع المسائل ال تنطوي وال تدخل تحت التراجم السابقة الجزئية.
الذي عليه الحق  ل فيمن ارتهن متاعًا فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر  سمعت مالكًا يقو :قال يحيى"يقول: 

في  :، قال، اتفقا عليهواجتمعا على التسميةذمته، اعترف،  يعني أقر المدين بالمبلغ الذي في "بتسمية الحق
ن الدين ثابت بقدره، ال اختالف بي ،ما في إشكال ،نعم في ذمتي عشرين دينار :قال ،ذمتك عشرين دينار

 واجتمعا على التسمية" ، وال يحتاج إلى يمين وال شيءهذا ال يحتاج إلى إقامة بينة ،المدعي والمدعى عليه
قيمته  :قال الراهن "قيمته عشرة دنانير :فقال الراهن: قيمته عشرون دينارًا، وقال المرتهن ،وتداعيا في الرهن

لف الرهن بيدك انتهى اإلشكال، قال المرتهن: قيمته وأنا في ذمتي لك عشرين ال لي وال علي، ت ًا،عشرون دينار 
  .عشرة دنانير، بقي لي عشرة في ذمتك

كتب عن هذا الرهن تصور، ا : صفه"يقال للذي بيده الرهن :والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارًا، قال مالك"
وصف يعرض على أهل كتب وصفه بالتفصيل، ثم هذا الن، بعشرة، وصاحبه مقدره بعشرين، اأنت مقدره بعشري

  ونه من خالل الوصف الذي وصفته به.الخبرة ويقدر 
المزايا غير ما ال تحلف أنه ليس فيه من الصفات و  "فإذا وصفه أحلف عليه ،صفه :الرهن "يقال للذي بيده

م ثّمن، ك ،أقام يعني قّوم "ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها" :ذكرت مما يرفع من قيمته؟ فإذا حلف يقول
مة أكثر مما رهن به قيل فإن كانت القي ،ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها"تستحق هذه العين بهذه الصفة؟ 

: أردد هذا يستحق ثالثين دينار، قيل للمرتهن :قال أهل الصنفلما وصفه  "الراهن بقية حقهعلى ردد أ :للمرتهن
ن كانت القيمة أقل  يستحق ثالثين، ترد له عشرة، والراهن ،ن دينارعشرة دنانير؛ ألن الذي في ذمته لك عشري وا 

يسوى عشرة  :فقالوا ،لما وصفه وصفًا دقيقًا عرض عليه الصنف مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن،
ادفع عشرة دنانير، أو ادفع خمسة فيما  :ادفع عشرة دنانير، يقال للراهن المدين :فيقال له ،أو خمسة شعر دينار

ن كانت القيمة بقدر حقه  ،أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن" خمسة عشر ديناراً الراهن يستحق  لو كان وا 
 وال شطط.ال وكس ين بعشرين، ال زيادة وال نقصان، عشر  "فالرهن بما فيه

في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول  : األمر عندنا في الرجلين يختلفالوسمعت مالكًا يقو :قال يحيى"
يعني  "هنته منك بعشرين دينارًا، والرهن ظاهر بيد المرتهنر : أويقول المرتهن ،و بعشرة دنانيرأرهنتك ه :الراهن

 موجود، الرهن موجود، نعم؟
 طالب:.......

 . الرهن نفسه، ما له الحق أن يحلف؟ نفس الصفة للرهن؟.في حال



أن يعترض، له أن يعترض إذا بخس لآلخر  ،وحلف عليه ،يعني ما يوافق عليها؟ يعني لو بخس المرتهن حقه
 بخس بالصفة. ،ما رهنه

 ،أرهنتك هو بعشرة دنانير :فيقول الراهن ،األمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه"
يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة  :قال ،رهنته منك بعشرين دينارًا، والرهن ظاهر بيد المرتهن: أويقول المرتهن

أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى عليه ف ل  ا ح  فإن كان ذلك ال زيادة فيه وال نقصان عم   الرهن،
أنا ارتهنته  :أنا رهنت عندك هذا الرهن بعشرة دنانير، وقال المرتهن :الخ، إذا قال الراهن "...بالتبدئة باليمين

الكالم في مقدار الدين؟ الخالف في مقدار الدين؟  هل ؟بعشرين دينارًا، اآلن هل هذه لها ارتباط بالمسألة السابقة
ال قد يكون الدين عشرة أضعاف، يأتي إلى التاجر ويقول دّيني مائة ألف  :ال، الخالف في مقدار ما رهن به، وا 

ديني مائة ألف وأرهنك البيت الذي قيمته خمسمائة ألف، أو البيت، بيت يستحق خمسمائة ألف،  ،وأرهنك السيارة
 ،ثم ثالثة ،ثم ثانيةديني مائة ألف أخرى،  :قال ،هذه بضاعة تسوى مائة ألف خذها، ثم جاءه بعد مدةطيب  :قال

 ثم خامسة، اآلن الرهن هذا البيت الذي بخمسمائة ألف هل هو بالخمسمائة كاملة أو بالمائة األولى؟  ،ثم رابعة
 طالب:.......

 نعم؟مسمائة؟ نه في مقابل الخإ :مقابل المائة األولى، لماذا نقول
 طالب:.......
أخذ مائة ثانية وثالثة ورابعة البيت يستحق خمسمائة ألف، رهنه بالمائة األولى، قيمته إمكان؟  يفيرهن ما دام 

ال، الرهن  :قال الراهن ،رهن بالخمسمائةال :قال المرتهن ،فصارت بقدر البيت، لما انتهت الصفقات ،وخامسة
المائة األولى تحرر البيت، انتهى  أنه إذا دفع ؟بالمائة األولى :ده الراهن من قولهبالمائة األولى، ما الذي يستفي

 كيف؟فك الرهن حتى تنتهي الديون كلها، نرهنه، والمرتهن يستفيد من دعواه أنه بالخمسمائة أنه ال ي
 طالب:.......
والمبلغ داخل في الرهن السابق،  في الرهن، داخلة :إال إذا كان مع عقد المائة الثانية ويقول ،بالمائة األولى

فإذا نص عليها لم يتحرر الراهن حتى يدفع  ،والمبلغ الثالث والرابع والخامس كلها تدخل، ال بد أن ينص عليها
 ،والرهن ظاهر بيد المرتهن ،منك بعشرين ديناراً ارتهنت  :ويقول المرتهن" :يقول ،بدأ بالمرتهنالدين كاماًل، ي  

هذا الرهن في مقابل  : وهللا إنيقول "فإن كان ذلك يحل ف ،تى يحيط بقيمة الرهنيحل ف المرتهن ح :قال
ما حلف أن ، إفإن كان ذلك ال زيادة وال نقصان ،حتى يحيط بقيمة الرهن" لخمسمائة، ما هو في مقابل المائةا

لقبضه " ؟أ بالمرتهنإنما يبد لماذا ال يحلف الراهن "وكان أولى بالتبدئة باليمين ،له فيه أخذه المرتهن بحقه
تبرع أو إن يعني  "ف عليه ويأخذ رهنهالرهن أن يعطيه حقه الذي حل   الرهن وحيازته إياه، إال أن يشاء رب  
 بادر الراهن بالتسديد انتهى اإلشكال. 

ن كان ثمن الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال " :قال وا 
ما أن تحلف على الذي قلت ،أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك إما :للراهن ويبطل  ،إنك رهنته به :وا 

وتأخذ رهنك، حلف على عشرين تعطيه  ،يهإما أن تعطيه الذي حلف عل "عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن
ما أن تحلف على الذي قلتعشرين و   ة األولى في صورتنامرهون بالمائ نه: إنه مرهون بعشرة، إتأخذ رهنك، وا 



نما أن تحلف على الذي قلت" يبطل عنك ما  "ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن ،نك رهنت به: إوا 
نكل المرتهن عن اليمين  ،يعني ما حلف المرتهن حلف الراهن ،زاد المرتهن على قيمة الرهن، يعني إذا حلفت

ن لم يحلف لزمه غ  فإن حلف ا" ت على الراهن إذا حلف على شيء تمفرد رم ما حلف لراهن بطل ذلك عنه، وا 
ال نكل؟ "عليه المرتهن   اآلن المرتهن حلف وا 
 طالب:.......

ن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن" -رحمه هللا-ال، هو على تقريره، تقرير اإلمام  إذا نكل  "وا 
ن حلف المرتهن قالوردت على الراهن انتهى اإلشكال، يعني كسائر الدعاوى  ،المرتهن ن الرهن : وهللا إ، وا 

: الراهن يدعي أن الرهن بالمائة األولى، حلف المرتهن، نقول للراهن على كالم المؤلفبالخمسمائة كاملة، و 
ن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه ال ،حلف، إن حلف بطل ذلك عنها  مرتهن.وا 

كانت لي فيه عشرون دينارًا، وقال الذي عليه  :الحقفقال الذي له  ،الحق افإن هلك الرهن وتناكر " :قال مالك
وقال  ،في ذمة فالن مائة ألف :يعني كسائر الدعاوى، يعني إذا قال "لم يكن لك فيه إال عشرة دنانير :الحق

فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي "يقول:  ن ألفًا، وال بينة لهذا وال لهذا،في ذمتي له خمسو  :المدعى عليه
قال الذي عليه " ،"لم يكن لك إال عشرة دنانير :كانت لي فيه عشرون دينارًا، وقال الذي عليه الحق :حقله ال

ثم أقام تلك الصفة أهل  ،فإذا وصفه أحلف على صفته ،صفه :الحق قيمته عشرون دينارًا، قيل للذي له الحق
هذه العين  :لصفة على أهل الخبرة فقالواثم عرضت ا ًا،دقيق اً يعني مثلما قلنا سابقًا، وصفه وصف "المعرفة بها

فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى " بهذه الصفة قيمتها كذا
ووصفه  ،وادعى المرتهن أنه بعشرة ،يعني هو ادعى أنه رهنه أنه بعشرين "الراهن ما فضل من قيمة الرهن

ثم يعطى الراهن ما فضل من " وا: خمسة عشرفقال ،على أهل الصنفوعرض  ،وحلف على الصفة ،المرتهن
ن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المر " يعطى الخمسة الزائدة إذا كان مرهون بعشرة "قيمة الرهن تهن أحلف وا 

 الذي رهن وينظر المبلغ ،قاّصه يعني ينظر في قيمة الرهن "ه بما بلغ الرهنثم قاص   على الذي زعم أن له فيه،
 من أجله فتحصل المقاصة، نعم؟

 .....طالب: اآلن الحكم...
ختالف في قدر الدين هذه مسألة، االختالف في قدر الرهن اال عند االختالف، عند كالمالاآلن كلهم مقرون، 

ورهنه أرض قيمتها  ،مسألة، االختالف في قدر ما رهن به، يعني في قيمة الرهن، اآلن هذا استدان مائة ألف
 .مائة ألف

 طالب:.......
 لون يقبلها؟ شو 

 طالب:.......
 ألف؟ : إن قيمة األرض مائتينوهل قال صاحب األرض

 طالب:.......
 أخذ صاحب الدين األرض، ما هي تقوم من جديد؟اآلن لو قدر أنهم تراضوا في النهاية على أن ي



 طالب:.......
ما الذي يمنعه مالك  نقصان الذي يقره اإلمام مالك،ن غير زيادة وال اآلن هذا اإلغالق للرهن بالتراضي بينهما م

يأخذ العين في مقابل ويأخذها المرتهن  ،من صور اإلغالق؟ أن يكون العين المرهونة قيمتها أكثر من الدين
 ،وهذه أرض قيمتها مائة ألف، وقال المرتهن ،نه استدان مائتين ألف: إ، الصورة العكس، يعني أنت تقولالدين
 نعم. 

 ......طالب:.
مائتين ودينك بمائتين خذ األرض بالتراضي، خذ األرض في أنت رضيت بهذه القيمة،  :فإذا حّل الدين نقول
نما أريد أن أشجعك ،ها، وال أريد الحقيقةتقيمض في ذلك الوقت متسامح في ال، أنا األر  :مقابل الدين، لو قال  ،وا 

ال في الحق  ى بأهل الخبرة والصنف فيقومونها؛ويؤت ،قائمةالعين  تها،مائة ألف، تقّوم في وقيقة ما تسوى إال وا 
ألن عندنا عقد  قت العقد، بالمآل وقت حلول الدين؛ألن العبرة هل هو بالحال أو بالمآل؟ يعني بالحال يعني و 

وحصل فيه الرهن، العقد الثاني هو عقد بّين  ،بداية عقدهأول وعقد ثاني، العقد األول الذي حصل فيه الدين 
وهللا أنا قومتها في  :اهن والمرتهن على هذه العين في مقابل الدين، فلصاحب الدين الذي هو المرتهن أن يقولالر 

 تسوى مائة، له ذلك، لكن لو شهد أهل هللا يا ،لكن العقار نزل، ما تجيب مائتين ألف ،في نظري تسوى وقٍت 
أنت مقيمها بمائتين ألف دام ما  ،لعقار بزيادةا :الخبرة بأن العقار ما نزل، بغض النظر عن هذه األرض، قالوا

ما دامت  :ذاك الوقت يمكن تسوى ثالثمائة الحين، فكيف تدعي أنها ما تجيب إال مائة والعقار كله زائد؟ نقول
  .أو تزيد أو تنقص وتكون في مقابل الدين ،قيمتها ع من أن يؤتى بأهل الخبرة ويقومون العين قائمة ال يمن

 طالب:.......
  ما لو تلفت.و إذا كانت العين قائمة ما في إشكال، اإلشكال فيه
ه بما بلغ الرهن" ن كانت قيمته أقل مما يدعي عليه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاص  إن  "وا 

ن كان أنقص دفع الفرق  ،كان مساويًا أخذه بالمقابل ن كان ،وا  ذي ثم أحلف ال" ت العين أنقص دفع المدين الفرق وا 
اآلن الذي عليه الحق ما هو  ؟يعني المدعى عليه المرتهن "عليه ه الحق على الفضل الذي بقي للمدعىعلي

المرتهن ليش صار مدعى عليه هاه؟  "على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" الدينالراهن؟ هو الراهن الذي عليه 
وذلك أن الذي بيده الرهن  ،مبلغ ثمن الرهنبعد " مدعى عليه باعتبار أن العين بيدهوالدين كله بذمة الثاني؟ 
 مستقيم؟  "صار مدعيًا على الراهن

 طالب:.......
ال ال؟  "ثم أحلف الذي عليه الحق"شوف إيش يقول؟  ثم "الذي عليه الحق هو الراهن الذي عليه الدين، صح وا 

ال المرتهن؟  هو نفسه "أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه ثم أحلف الذي "شوف وا 
له يعني هو  على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، هن؟دفع ر هذا الراهن، الذي عليه الحق هو الذي  "عليه الحق

ال ال؟ ألنه يقول ؛نفسه ثمن بعد مبلغ  :ألن الجملة األخيرة تشكل إذا حملنا الجملة الثانية على المرتهن، صح وا 
فأحلف الذي "صار مدعيًا على الراهن، إذًا المدعى عليه الراهن،  ،مرتهنالهو الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن و 

وذلك أن الذي بيده " ،مدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهنالوهو  "عليه الحق وهو الراهن على الفضل الذي بقي له



 ،قيمة الرهن مما ادعى فوق  ،فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن ،الرهن صار مدعيًا على الراهن
ن نكل لزمه ما بقي  نعم؟ من يصور لنا هذه المسألة؟ "هنامن حق المرتهن بعد قيمة الر  وا 

 طالب:.......
 نعم؟ ؟صورتها

 طالب:.......
 الذي هو المدعي.

 ... .... طالب:
 والراهن.

 طالب:.......
  حقيقة أو حكمًا؟ لرهن، على اعتبار أن الرهن مقبوضوالمرتهن هو الذي بيده ا

 طالب:.......
 طيب.

 طالب:.......
 ه.فهو حكم...... ما دام 

 طالب:.......
 خمسين.وى مائة و سيعني الدين مائة ألف والرهن ي

 طالب:.......
وهو معترف بأن في ذمته مائة ألف، وأهل الصنف ثّمنوا وقّيموا هذه األرض  ،طيب، ما الداعي لمثل هذا الحلف

 بمائة وخمسين؟
 طالب:.......

 ال، معترف. ،ال
 طالب:.......
 دين؟الذي عليه ال
 طالب:.......

 هو الراهن إيه، والذي له الدين هو المرتهن.
 طالب:.......

وهو الراهن  "ثم أحلف الذي عليه الحق" الذي عليه الحق، وهو المدعى عليههو ما اختلفنا في هذا،  هو الراهن
حلف يعلى الخمسين هذه ف على الحق الذي بقي له يحليعني له،  "على الفضل الذي بقي للمدعى عليه"

 عليها.
 طالب:.......

 دعى عليه.لمألنه هو نفسه ا ، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه؛ألنه بقي له ال أكثر؛



 طالب:.......
قومت األرض ثم بعد ذلك نه رهن الدين مائة ألف ويعترف به المدين وال إشكال، وفي صك، : إيعني هل نقول

ال ال؟ لكن إذا قّومت  ،ة وخمسين، إذا رضوا متفقين على الدينبمائ ورضوا بالتقويم ال داعي لليمين، له داعي وا 
وقال المرتهن ال ياهلل ياهلل يجيب مائة، بغينا بتسعين، أبي زيادة  ،الرهنبمائة وخمسين، إذا قوم بمائة وخمسين 

 ى هذه الصورة يتنزل كالم اإلمام؟ليه الحق؟ وعلنه في مقابل تردد المرتهن يحلف الذي ع: إعشرة، هل نقول
 طالب:.......

 و؟ ه وش
 طالب:.......

 وراه؟ 
 طالب:.......

وذلك أن الذي بيده الرهن  ،بعد مبلغ ثمن الرهن"شوف  ه؟ يتجه إلى اليمين،في هذه الصورة يصير مدعى علي
عي أن هذه األرض ما تستحق هذه القيمة هو يد ،مدعيًا عليه بالفرق الذي هو ينقص "صار مدعيًا على الراهن

ن نكل لزمه ما بقي من  ،بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهنفإن حلف " وا 
فعلى هذا تتجه  ،على كل حال إذا لم يرض المرتهن بالقيمة صار مدعيًا على الراهن "المرتهن بعد قيمة الرهن

 اليمين إلى الراهن.
 طالب:.......

 :مائة وخمسين، قالوا :وا أهل الصنف قالواءجا أرض، والعين قائمة ،ال، أنا صورت على غير هذا، الدين مائة
ما تجيب وال تسعين، أنا أدعي عليك اآلن بعشرة الفرق، صار مدعًى عليه فيحلف، ال،  ،ال :قال ،ادفع خمسين

ال ل ت محاسبة ونتيجة حاجة لليمين، صار شكال، وال ها ما صار فيها أدنى إو اتفقوا على القيمة التي ثمنت بوا 
 مرضية عند الجميع، نعم؟

 طالب:.......
 هذا مفاد الذي ذكرناه.

 طالب:.......
 و؟ه من "وذلك أن الذي بيده الرهن" ؛ ألن عندنا كالم مالك واضحال أنت قلبت الدعوة الحين، قلبت الدعوة

 طالب:.......
  .طيب صار مدعيًا على الراهن

 .......طالب:
 ؟ أنا قولهأهذا الذي 

 طالب:.......



أو قّومت بمائة وعشرة مثاًل، جابوا أهل  ،اآلن هي قّومت بمائة وخمسين ما صار عكس؛ ألنه نفس الشيء،
رة منك، اتجهت اليمين أنا أبي عش ،أنها بمائة وعشرة، تسعينال أنا ما أقتنع  :قال ،مائة وعشرة :قالوا الصنف

 على الراهن، نعم؟
 الب:.......ط

 كيف؟
 طالب:.......

مائة وعشرة أو مائة وخمسين تسعين طيب، هي زادت األرقام ونقصت الصورة ما تتغير، يعني سواء ثمناه بمائة 
 خمسة عشرة عشرين الصورة ما تختلف.

 طالب:.......
 هذا الراهن قال.

 ...على الفضل الذي بقي للمدعى عليه.طالب: 
 له. ،له

 طالب:.......
وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيًا  ،هن الراهن، هو نفسه مدعى عليه هو الراهن، بعد مبلغ ثمن الرهنالرا 

 على الراهن، المرتهن مدعي، المدعي.
 طالب:.......

 خلك من هذا، ثم أحلف، اقرأ من ثم أحلف.
 ...ثم أحلف الذي عليه الحق منهطالب: 

 من هو ذا؟
 طالب:....... 
 اهن، علشان ما تنحاس، اكتب عليه الراهن.الراهن، اكتب الر 

 ...على الفضل الذي بقي
 ....على الفضل الذي بقي للمرتهنطالب: 

 ال، الراهن، المدعى عليه هو الراهن. ،ال
 طالب:.......
 من هو ذا؟ ،الرهنوذلك أن الذي بيده  ،ألنه بيجيك

 للذي بيد المرتهن.طالب: 
 خالص.

 طالب:........ 
 صار مدعيًا.

 لب:.......طا



 ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي له.
 طالب:.......

  .بقي لهإذا  :ألنه لو أراد الراهن لقال ؛هو األصل أن يكون كذا
 طالب:........ 

 فهو مدعى، صار مدعي، المرتهن مدعي. ،صار مدعيًا على الراهن :ألنه يقول ؛ال
 طالب:.......

ال نقف عند هذه ونصورها من جديديعني تبينا نرجع من أصل ال  ؟مسألة؟ نرجع من أصل المسألة وا 
 طالب:.......

ن كانت قيمتها أقل.  وا 
 طالب:.......

 ثم قاصه بما بلغ الرهن. ،حلف الذي زعم أنه له فيهأ  
 طالب:.......

 الذي بقي لمن؟ الفرق  صح الرهن يحلف، يحلف على
 طالب:.......

بقي للمدعي عليه الذي هو الراهن شلون  ،كالمالهذا يصير الراهن مدعًى عليه،  ن مدعياً إذا صار المرته :أقول
 يصير مدعي ومدعًى عليه في آن واحد؟

 طالب:.......
 نعم؟ المرتهن مدعي ومدعّى عليه في آن واحد؟ يعني في آٍن واحد هو مدعي ومدعى عليه؟

 طالب:.......
 بلى. ،الراهن

 طالب:.......
 وراه؟

 طالب:.......
 ما زال اإلشكال قائم، ما انحل اإلشكال.

 طالب:.......
 ما انحل عندك؟
 طالب:.......

ال حقيقي؟ المرتهن؟  أنتم تبونه مدعي صوري وا 
 طالب:.......

على الفضل الذي بقي للمدعى  ؟المدين ؟اآلن شوف، ثم أحلف الذي عليه الحق، نختلف في كونه الراهن هذا
 عليه.



 طالب:.......
 وهو مدعي؟ ليش حلفوه

 طالب:.......
 ألنه صار مدعيًا على الراهن، بعده مباشرة. ال؛

 طالب:.......
 وش هو؟

 طالب:.......
 ؟هو الراهن :ونقول ،المدعى عليه هو المرتهن م:قلت مو

 طالب:.......
 طيب.

 طالب:.......
جملة، ثم أحلف الذي عليه شوف الكالم دعونا من الكالم السابق كله، ثم أحلف جملة  من الذي بيحلف؟اآلن 

 الحق من هو؟ الراهن، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، من الزيادة في تقدير السلعة.
 طالب:.......

 ألنه صار المرتهن مدعيًا. ال؛
 طالب:.......

 ألنه كثير ستة أسطر. ؛انتهيناالذي لكالم إلى ا أنا ما ودي أرجع
 طالب:.......

ن كانت قيمته أقل، انت  هينا من قيمته أكثر.وا 
 إن كانت قيمة الرهن.

 طالب:.......
 وقومت بخمسة. صح؟ ،بعشرة :طيب، المرتهن يقول

 طالب:.......
 أحلف الذي زعم أنه له فيه إيش؟ كيف أحلف على الذي زعم؟

مقابل هذا ين الذي له في فيه، يعني بمبلغ الدأنه له وانتهينا من هذه، أحلف على الذي زعم إحنا جبناه حستونا، 
 الرهن.

 طالب:.......
 ن كلهم متفقين على أن الدين ما فيه إشكال.إ :حنا قلناإ

 طالب:.......
 طيب، أنتم تبوا كل هذه األسطر في مسألة واحدة.

 طالب:.......



 طيب نثبتها بالقلم.
لف في مقابل الفرس الدين مائة أ :قال المرتهندريناه، وتناكرا الحق، أرهنه فرس  ،فإن هلك الرهن أرهنه دابة

كانت  :الحقكانت لي فيه عشرون دينارًا، فقال الذي له  :اآلن في الدين، يقول : ثمانين ألف،صح؟ قال الراهن
 بدال المائة، نعم؟ سميناها مائة ألف، ولتكن عشرون ديناراً التي  ون ديناراً لي فيه عشر 
 طالب:.......

قيمة الرهن  :فيه إال عشرة دنانير، جيد، وقال الذي له الحقلم يكن لك  :خالص عشرين، وقال الذي عليه الحق
متعاكسة في مسألة العشرون دينارًا، يعني  :عشرة دنانير، الدين هنا وقيمة الرهن كم؟ عشرة دنانير، وقال الراهن

ها : صفه، صف لقيل للذي له الحق ،ديناراً قيمته عشرون  :وقال الذي عليه الحقالدين وفي قيمة الرهن، طيب، 
 ، في هذه الورقةوصف بورقةالسجل لنا  ال يزيد وال ينقص على هذا السعر، فإذا وصفه احلف على أنه هالفرس،

 .احلف على هذه الصفات، حلفسجل جميع ما يتصف به من صفات، ثم بعد ذلك 
 طالب:.......

ام تلك الصفة على أهل ثم أق"كم ثمنوه؟  : ثمنوا،الذي بيده الرهن، ثم قيل ألهل الصنف إيه، هذا المرتهن
التثمين ثالثين يصير أكثر مما يدعيه  "فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن ،المعرفة بها

عشرين والراهن يدعي عشرة؟ لماذا ال  الذي أحلف؟ المرتهن، اآلن استحق أحلف على ما ادعى، من ،المرتهن
 ألنه ما أقر إال بعشرة؟ ؛يعطى عشرين
 ..طالب:.....

والخيل ما يسوى إال عشرة، خلك منها  ،أنه يدعي أن الدين عشرين ، ال، في نقطة، أحلف على ما ادعىال
هو يحتاج إلى عشرة فقط،  جيد؟ إذاً  عشرين والفرس ما يستحق إال عشرة، واحدة واحدة، ادعى المرتهن أن الدين

نه ما يستحق إال عشرين، : إإذا قلنان والعكس عند الراهن يدعي أن الدين عشرة والفرس يستحق عشرين، اآل
وبالتثمين  ا يستحق إال عشرة،أنه م هن كم يستحق؟ باعترافه هو الراهنالدين عشرة والفرس بعشرين بإقراره هو الرا 

ال مو ظاهر؟ اآلن ما هو الراهن صاحب الفرس ب مع دعوى المرتهن يستحق عشرة إذًا يعطى عشرة، ظاهر وا 
في النهاية نقّر أن الدين هذه نعطيه عشرة من بدايتها أو نعطيه  س يسوى عشرين،، والفر الدين عشرة :يقول

عشرين والفرس يسوى ثالثين تستحق عشرة، فالراهن يستحق العشرة من األول، عشرة في البداية أو في النهاية 
عشرة على ستحق أو على حسب اعتراف المرتهن وتثمين اللجنة، هو م ،على حسب اعترافه هو وتثمينه للفرس

ال مو ظاهر؟ أظن عاد هذا ما يحتاج إلى إعادة هذا، هذا وعلى  واضح.ملينا يا إخوان،  ،ظاهر وا 
اهن ما فضل من قيمة الرهن عشرة، يعني لو ما جبنا لجنة وال وصفنا على أحلف على ما ادعى ثم يعطى الر 

ن كانت قيحسب دعواه ما يبي إال عشرة؟ ومع التعب ما استحق إال عشرة، انتهى اإلش مته أقل؟ قيمة كال، وا 
، المرتهن أقل مما يدعي فيه المرتهن، المرتهن يدعي عشرةفيه المرتهن، قيمته قيمة الرهن  الرهن أقل مما يدعي

 ، نعم؟الراهنبمو 
 طالب:.......

 ال عشرة.



 طالب:.......
يستحق صاحب الفرس  :لى قلناالدين عشرين وقيمة الرهن عشرة، الرهن العكس، في الصورة األو المرتهن، ..... 

ال ال ال اتفقوا، على تقريره هو أو تقرير اللجنة؟ صح وا  البداية من ألنه  ؟عشرة على أي تقدير سواء اختلفوا وا 
هل يستقيم هذا مع عشرين، الدين عشرة والفرس بعشرين، ما أبي إال عشرة الفرق، لكن ما أبي إال أنا يقول: 
ثالثين، فهل كون  ، فتبين أن فرسه يسوى تبار أن السلعة ما تجيب إال عشرينبالعشرة باع يعني هو راضٍ رضاه 

 ولو أن ما في ذمته إال عشرة؟ ،الفرس زادت قيمته يبطل دعواه األولى
 طالب:.......

 إحنا أبطلنا، اإلمام بطلها.
 طالب:.......

ب الفرس تقديره أقل من يعني كون صاح : كون الفرس يسوى ثالثينأحلف المرتهن على ما ادعى، لكن أقول
من ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة أحلف على  :كيف يقول اإلمام الواقع يلغي كونه يستحق أكثر؟ إذاً 

ال العشرين؟  الرهن، ما فضل من قيمة الرهن يعني بعد حسم الدين العشرة وا 
 طالب:.......

أنا أبي ثالثين الحين، يعني أنت  :قال ،وصار يسوى ثالثين ،هو معترف بعشرة وفرسه هو مقدره بعشرين
 ....افترض مسألة
 طالب:.......

 يحلف المرتهن..
 طالب:.......

 له عشرون على دعواه.
 طالب:.......

 ؟ما يحلف ذاك ألنه منكر العشرة الزائدة في الدينوراه 
 طالب:.......

 وين؟ 
 طالب:.......

ي واحد مدعي ومدعى عليه، واحد مدعي في الدين والثان عشرين، مثلما صوروا اإلخوان كللي: يقول  المدعي
، ما قيمة الفرسبتفصل لجنة واحد مدعي بقيمة الفرس والثاني منكر للقيمة، فال منكر في الدين، الصورة الثانية

وتقدرون السيارة سيارتك  ،ومع آخر سيارة ،فصلت بالدين، يبقى الدين على حاله، يعني أنت لو تبي تجيب سيارة
يمكن سيارتي ال ما أقبل  :لك ال ما أقبل، يقول :م يقولارتك بتسعين، وتقبل الفرق عشرة، ثوسي ،ة ألفبمائ

هل هذا يلغي  ،وسيارته بثمانينسيارتك بمائة وعشرة  :تروحون ألهل الصنف يقولون تسوى أكثر من سيارتك، و 
يحصل أمور ما تخطر  القيمة الحقيقةعني كونك ما تعرف أن الفرق ثالثين؟ هل يلزمك أنك ما تدفع إال عشرة؟ ي

على بال، واحد جايب أثاث للحراج، وواحد من الشريطية الذي في الحراج لحظ له سلعة في األثاث ساعة، 



وحرج عليها مائة مائتين ثالثمائة خمسمائة نصيبك، أخذ الساعة وحطها في مخباته مباشرة، وحرج على السيارة 
ائة بعد، هذا الحظ أن قيمة الساعة تسوى عشرة أضعاف قيمة األثاث، هل وباعها بأربعمائة وخمسين أو خمسم

اللي ما من الخردوات  الساعة...، يحسب وال عرف أن قيمة الساعة ،يبطل حق المسكين الذي اغتر بالحراجهذا 
كلها يبيع البضاعة ة آالف سم، عشرين ريال، فباعها معها، لو يعرف أن الساعة قيمتها ختجيب إال عشرة ريال

ومثل هذا البيع يبطل حقه إذا ادعى أنه ما يعرف قيمتها؟ اآلن ما بعد تم العقد في الصورة التي  !بخمسمائة؟
أنا سيارتي تفوق سيارتك بعشرة آالف، أنا سيارتي بمائة  :صورناها، جاء زيد بسيارة وعمرو بسيارة، قال زيد

رك أنت، أنت مو من أهل الخبرة، يرضينا فالن شيخ ال وهللا أنا ما أرضى بتقدي :وسيارتك بتسعين، قال عمرو
سيارة زيد بمائة وعشرة، وسيارة عمرو بثمانين، الفرق ثالثين ألف،  :وخالص، قال شيخ الداللينالداللين روح له 

تكون قيمة بأن ما هي الصورة نفسها؟ ألزمناه  هذه صورتنا، ألنه أقر بها أواًل؟ نعم ؛هل نلزم زيد بقبول عشرة فقط
فإذا حلف بلغ دينه  ،أخرى، تتجه فيها اليمين على المرتهن لفرس عشرين ال ثالثين، لكن هذا في مقابل دعوى ا

 عشرين مع الثالثين يصير الفرق عشرة، هو كالم يحتاج إلى نباهة مثل هذا.
 طالب:.......
ة ضاء، حكموا هذه اللجنما دام كلهم حكموه ورضوا بالتقويم خالص، ولذلك جعلت في باب القألنه إي بالتقدير 

 وانتهى صاروا قضاة بالنسبة لهم.
ن كانت قيمة الرهن أقل بالتقدير،و  ن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن. ا   وا 

 طالب:.......
ن كانت ن كانت  قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن شوف المرتهن وا  قيمته أقل عشرة، المرتهن يدعي عشرة، وا 

 ن.مما يدعي فيه المرته
 طالب:.......

تقدير خمسة عشر، أحلف الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه مما بلغ الرهن، المرتهن بيحلف ال طيب خمسة عشر،
ثم أحلف الذي عليه الحق،  ،على دعواه، الدين عشرين، إذًا له خمسة، يأخذ خمسة، ثم قاصه بما بلغ الرهن

 ى الفضل الذي بقي للمدعى عليه...الراهن عل
 ...طالب:....

وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيًا على الراهن بالخمسة، فإن حلف  ،طيب هذه الخمسة، بعد مبلغ ثمن الرهن
  المرتهن، بطلت الخمسة. بطل عنه بقية ما حلف عليه

 طالب:.......
ن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن ب ،حلف الراهن إيه، مما ادعى فوق قيمة الرهن ، انتهى عد قيمته، الخمسةوا 

 اإلشكال، نعم؟
 طالب:.......

  ؟وين
 طالب:.......



بعض الجمل تحتاج إلى أن تعاد أكثر من ألن  .على التقرير األخير ألن صارت دعوى مركبة، ما هي دعوى..
كلما مرة، وقد يبين في كل مرة وجه غير ما تقدم، يعني مثلما قلنا في مسألة القرض، القرض إلى اآلن وأنا 

الماتن له رأي خالفه الشارح، المحشي  :مثلما قلناألن لها مدارك متعددة، ولذلك  لنظر اختلف القول؛أعدت فيه ا
خالف الشارح، الشيخ ابن عثيمين وافق الشارح، الشيخ ابن جبرين وافق الماتن، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة 

ويمكن حملها على  ،يصح فيه قول الماتنوفي أوقات متفاوتة، وال يمنع أنها يمكن حملها على وجه  ،نظر مراراً 
  .وجه يصح فيه قول الشارح، فمثل هذه المسائل الشائكة تحتاج إلى نظر أكثر من مرة، وهللا أعلم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


